
 

 

 
 

  



 

 

 

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินบาทูมี – เมืองบาทูมี    
NEW WAVE HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

2 
ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี – ย่านเมืองเก่า – อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ – ถ้ำ

โพรมีเทียส – เมืองคูไตซี  
คาชา

ปูริ  
TSKALTUBO PLAZA HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

3 
น้ำพุแห่งโคลชิส – อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมือง

อัพลีสสิค – เมืองกูดาอูรี    
GUDAURI INN HOTEL  

หรือเทียบเท่า  

4 
อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – ป้อมอนานูรี – อ่างเกบ็น้ำ

ซินวาลี    
IVERIA INN HOTEL  

หรือเทียบเท่า  

5 
เมืองไซห์นากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี – ชา

เดอนี่ สตรีท   จีน 
IVERIA INN HOTEL  

หรือเทียบเท่า  



 

 

 

 

  

BKK  IST IST  BUS 

  
TK059 07.50 13.55 TK392 17.20 20.05 

TBS  IST IST  BKK 

  
TK379 10.45 12.15 TK058 16.50 06.20 

** ไฟล์ทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟล์ทท่ีคอนเฟ�ร์มจากเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง ** 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2 - 3 ท่าน 

ราคาทัวร์/เด็ก 

ไม่เอาเตียง อายุไม่เกิน 12 ป� 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

18 – 25 เมษายน 2566 54,990 53,990 10,900 

21 – 28 เมษายน 2566 56,990 55,990 10,900 

24 เม.ย. – 01 พ.ค. 2566 55,990 54,990 10,900 

26 เม.ย. – 03 พ.ค. 2566 56,990 55,990 10,900 

02 – 09 พฤษภาคม 2566 59,990 58,990 10,990 

03 – 10 พฤษภาคม 2566 59,990 58,990 10,990 

09 – 16 พฤษภาคม 2566 54,990 53,990 10,900 

10 – 17 พฤษภาคม 2566 54,990 53,990 10,900 

6 

เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – สะพาน

แห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะ

บาโนตูบาน ี
  ไทย 

IVERIA INN HOTEL  

หรือเทียบเท่า  

7 สนามบินทบิลิซ่ี – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูม ิ     

8 สนามบินสุวรรณภูมิ     

** รายการทัวร์ข้างต้นอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยนชน์ของผู้เดินทางเป�นหลัก ** 

โปรแกรมเดินทาง 8 วัน 6 คืน : โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 

 

12 – 19 พฤษภาคม 2566 54,990 53,990 10,900 

15 – 22 พฤษภาคม 2566 54,990 53,990 10,900 

28 พ.ค. – 05 ม.ิย. 2566 54,990 53,990 10,900 
** ราคาทัวร์ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบินลด 20,000 บาท/ท่าน ** 

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ป� ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์/เด็ก 

ไม่เอาเตียง อายุไม่เกิน 12 ป� 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

31 พ.ค. – 07 ม.ิย. 2566 59,990 58,990 10,990 

06 – 13 มิถุนายน 2566 54,990 53,990 10,900 

09 – 16 มิถุนายน 2566 54,990 53,990 10,900 

13 – 20 มิถุนายน 2566 54,990 53,990 10,900 

14 – 21 มิถุนายน 2566 54,990 53,990 10,900 

16 – 23 มิถุนายน 2566 54,990 53,990 10,900 

18 – 25 มิถุนายน 2566 54,990 53,990 10,900 

20 – 27 มิถุนายน 2566 54,990 53,990 10,900 

21 – 28 มิถุนายน 2566 54,990 53,990 10,900 

23 – 30 มิถุนายน 2566 54,990 53,990 10,900 

28 มิ.ย. – 05 ก.ค. 2566 54,990 53,990 10,900 

30 มิ.ย. – 07 ก.ค. 2566 53,990 52,990 10,900 
** ราคาทัวร์ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบินลด 20,000 บาท/ท่าน ** 

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ป� ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 

 

สำคัญโปรดอ่าน 

อัตราค่าบริการ 



 

 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาโปรโมช่ันต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่าน้ัน 

2. อัตราค่าบริการน้ี จำเป�นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านท่ีต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีเป�นเพียงการแนะนำเท่าน้ัน 

4. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเท่ียวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

5. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

6. ประกันของทางบริษัทฯ เป�นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกันเท่าน้ันเป�นผู้พิจารณา 

7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป�นเงินสดหรือส่วนลดอ่ืนๆ ได้ 

8. อาหารบนเครื่องเป�นไปตามนโยบายของสายการบิน 
  



 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินบาทูมี – เมืองบาทูมี 

05.00 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

07.50 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK059 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

 เครื่อง) 

13.55 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือรอต่อเครื่อง 

17.20 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินบาทูมี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK392 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 

20.05 เดินทางถึง สนามบินบาทูมี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมี (BATUMI) เมืองน้ีตั้งอยู่บนริมะเล บนชายฝ��งตะวันออกของทะเลดำ เป�นเมืองหลวงของอัตจารา เป�นสาธารณรัฐอิสระท่ี

ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจีย เมืองบาทูมิ เป�นเมืองท่ีมีท่าเรือสำคัญ ขนาดใหญ่ 

ท่ีพัก NEW WAVE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day2 ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี – ย่านเมืองเก่า – อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ – ถ้ำโพรมีเทียส – เมืองคูไตซี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำทุกท่าน ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุท่ีได้ช่ือว่าทะเลดำก็เพราะดินโคลนชายฝ��ง ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งน้ีเป�น

สีดำ อันเนื ่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมความงามของอ่าวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 30นาที) นำท่านช้อปป��งที ่ THE 

BOULVARD เป�นถนนสายใหญ่ที่ทอดยาวไปตามริมอ่าวทะเลดื และเต็มไปด้วยร้านอาหาร และคาเฟ่มากมาย ให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายและถ่ายรูปตาม

อัธยาศัย 

นำท่านชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) ชมจตุรัสเป�ยเซซ่า PIAZZA SQUARE สร้างขึ้นในป� 2009 เป�นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดย

สถาปนิกช่ือดังชาวจอร์เจีย VAZHA ORBELADZE สร้างด้วยสไตล์สถาป�ตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทาน 

ทำให้เมืองน้ีมีความน่ารัก 

นำท่านชม อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ (ALI AND NINO MOVING SCULPTURES) รูปปั้นสูง 8 เมตร  

ริมทะเลดำท่ีสามารถเคลื่อนไหวได้ สร้างข้ึนเพ่ือแสดงถึงความรักหนุ่มสาวต่างเช้ือชาติและศาสนาและแสดงถึง 

สันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูคาชาปูรี ขนมป�งหน้าชีส 

 

 
  



 

 

นำท่านสู่ ถ้ำโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) ถ้ำโพรเมอุสเป�นหนึ่งในสิ่ง

มหัศจรรย์ทางธรรมชาติของจอร์เจียและเป�นหนึ่งในถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมี

แม่น้ำใต้ดินมากมาย มันถูกค้นพบในป� 1984 คุณสมบัติท่ีเป�นเอกลักษณ์ของมัน

รวมถึงความหลากหลายของห้องโถงและความหลากหลายของภูมิทัศน์ มีสี่ช้ันท่ี

แตกต่างกันเกิดขึ ้นในช่วงต่าง ๆ ของการพัฒนาของโลกและนักท่องเที ่ยว

สามารถเดินทางผ่านดินแดนประวัติศาสตร์ด้วยการเดินเท้าหรือในเรือ ถ้ำโพรเม

อุสเป�นหนึ่งในถ้ำท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและมีหินงอกหิน

ย้อยหินทรายม่านน้ำตกหินถ้ำแม่น้ำใต้ดินและทะเลสาบหลายชนิด กระจุกของ

ถ้ำท้ังหกนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากจากสเกลและรูปทรงที่เป�นเอกลักษณ์

ของหินท่ีกลายเป�นหินท่ีพบภายใน  
 

นำท่านสู่เมืองโบราณ เมืองคูไตซี (KUTAISI) ท่ีเคยเป�นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลซสิหรืออาณาจักรจอร์เจยีนโบราณ เมื่อสมยัคริสต์ศตวรรษ

ท่ี 12-13 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ท่ีพัก TSKALTUBO PLAZA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day3 น้ำพุแห่งโคลชิส – อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – เมืองกูดาอูรี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านถ่ายรูปกับ น้ำพุแห่งโคลชิส (COLCHIS FOUNTAIN) เป�นน้ำพุแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองคูไตซี ตั้งอยู่ที่จตุรัสกลางเมือง ชื่อน้ำพุโครชิส

สืบเน่ืองมากจากการใช้เครื่องประดับโบราณของชาวโคลเชียน ท่ีมีอยู่ในพิพิธภัณฑ์จริงกว่า 30 ช้ิน มาขยายแบบแล้วดีไซน์เป�นน้ำพุ เช่นม้าคู่บนสุดของ

ยอดน้ำพุได้ถอดแบบมาจากต่างหูของชาวโคลเช่ียนยุคน้ัน ทำให้น้ำพุแห่งน้ีมีท้ังเรื่องราว และความสวยงามท่ีเป�นเอกลักษณ ์

จากนั ้นนำท่านสู่แหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของจอร์เจียแห่งแรก อารามจีลาติ 

(GELATI CATHEDRAL) อารามหลวงของเมืองถูกค้นพบในช่วงคริสต์ศตวรรษ ท่ี 12 ซึ่ง

ทางองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป�นมรดกโลกเมื่อป�ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอาราม

แบ่งเป�นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์นิโคลาส (ST. NICHOLAS) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ

(ST.GEORGE) ในโบสถ์มีภาพเขียนสีเฟรสโก เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนาที่สวยงาม 

และยังคงอยู่ใน สภาพสมบูรณ์ และพาท่านไปอีกหนึ ่งสถานที ่สำคัญที ่ได้ร ับการข้ึน

ทะเบียนเป�นมรดกโลก 

นำท่านสู่ มหาวิหารบากราติ (BAGRATI CATHEDRAL) โบสถ์ที่แสนสวยงามตั้งอยู่บน

เนินเขา UKIMERIONI ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพท่ีสวยงามได้โดยรอบ 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 

  

 

 



 

 

  

 

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองกอรี (GORI) เป�นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ 

เป�นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” อดีตผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุค 

ค.ศ 1920-1950 นำท่านชม พิพ ิธภ ัณฑ์สตาล ิน (MUSEUM OF 

STALIN) ที่ได้รวบรวมเรื่องราวและสิ่งของเครื่องใช้ของ ท่านสตาลิน 

ตั้งแต่สถานท่ีเกิดจนกระท่ังเสียชีวิต 

 

 

 

นำท่านชม เมืองอัพลีสสิค (UPLISTSIKHE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

1.40 ชม.) หน่ึงในเมืองถ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีมานานแล้วกว่า 3000 ป�ก่อน 

ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง เมืองนี้เป�นศูนย์กลางทางศาสนาและ

วัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที่9 ถึง 

11ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่13 และถูก

ปล่อยให้เป�นเมืองร้างไปท่านจะได้พบกับศาสนสถานท่ีมีห้องโถงขนาดใหญ่ท่ี

ชาวเพเก้น (PAGAN) ใช้เป�นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป�นลัทธิบูชาไฟซึ่งเป�น

ลัทธิของคนในแถบนี้ ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้ามายังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่า

เป�นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ที ่สร้างขึ ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ด้วย

สถาป�ตยกรรมการสร้างโดยตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป�นท่ีอยู่ 
 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึ่งเป�นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความ

สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป�นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือน

เมษายน ซึ่งเป�นช่วงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก GUDAURI INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
  

Day4 อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา 

สร้างข้ึนในป� 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ป� ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและจอรเ์จีย จุดชมวิวน้ีถือ

เป�นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของจอร์เจีย 

  

 

  

 



 

 

  



 

 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ซึ่งเป�นชื่อเมืองดั้งเดิม แต่ป�จจุบันได้เปลี่ยนมาเป�นชื่อสเตพานท์สมินด้า (STEPANTSMINDA) หลังจาก

นักบุญในนิกายออร์โธด๊อกช่ือ สเตฟาน ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานท่ีสำหรับจำศีลภาวนาข้ึนมาเมืองคาซเบก้ี เป�นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยู่ตามริม ฝ��ง

แม่น้ำเทอร์กี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมี

ความช้ืนและแห้งแล้งท่ีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิท่ีประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป�น

เดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด 

นำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป�นรถจี๊บ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์

เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกช่ือ

เรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) ซึ ่งเป�นชื ่อที ่เรียกที่นิยมกันของ

โบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝ��งขวาของแม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซ

เบก้ี ซึ่งเป�นไฮไลท์ของประเทศจอเจียร์ หิมะข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ 

(การเดินทางโดย 4WD มายังสถานท่ีแห่งน้ี ข้ึนอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะถูก

ป�ดก้ันได้ด้วยหิมะท่ีปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป�นอุปสรรคได้ ขอสงวนสิทธ์ิไม่มี

การคืนค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางไม่ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ)  
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท ่านชม ป ้อมอนาน ูร ี  (ANANURI FORTRESS) เป�น

สถานที ่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั ้งอยู ่ริม

แม่น้ำอรักวี ท่ีตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้าง 

ขึ้นให้เป�นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 

2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้ง

ตระหง่านอยู่ ทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่าง

และ อ่างเก็บน้ำซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยังมี

เขื่อนซึ่งเป�นสถานที่ที่สำคัญสำหรับนำน้ำที่เก็บไว้ส่งต่อไปยัง

เมืองหลวง พร้อมบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ท่ีพัก IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

  



 

 

Day5 เมืองไซห์นากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมืองควาเรลี – ล้ิมรสไวน์ควาเรลี – โบสถ์ตรีนิตี้ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองไซห์นากิ (SIGHNAGHI) เป�นเมืองท่ีมีหมู่บ้านเล็ก

น่ารักบนเนินเขา และเป�นเมืองป้อมปราการในศตวรรษท่ี 17 สามารถช่ืน

ชมกับภูมิทัศน์ตระการตาของเทือกเขาคอเคซัสได้อย่างใกล้ชิด รวมถึง

สถาป�ตยกรรมและสสีันของบ้านเรือนตามเนินเขา ทำให้เมืองไซห์นากีเป�น

ที่นิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มคู ่รัก และได้รับอีกสมญานามว่า นครแห่ง

ความรัก  

ท่านจะได้เห็นแนว กำแพงเมืองโบราณ (SIGHNAGHI CITY WALL) ท่ี

เหลืออยู่ และตัวเมืองเก่า นอกจากน้ันไซห์นากียังเป�นศูนย์กลางทาศิลปะ

ของพวกช่างฝ�มือแขนงต่างๆ เช่นเดียวกับชื่อเสียงด้านการทำไร่องุ่นซึ่งมี

กำลังการผลิตไวน์ได้ถึง 70% ของประเทศ 
 

นำท่านชม อารามบอดบี (BODBE MONASTERY) ในจอร์เจียสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการเปลี่ยนคนทั้งประเทศไปนับถือศาสนาคริสต์นำโดยกษัตริย์ 

Mirian ท่ี 3 แห่งราชวงศ์ IBeria แห่ง Saint Nino ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังท่ีวิจิตรงดงามและหลุมฝ�งศพของ San Nino แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป

ด้านใน 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร  

หลังจากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองควาเรลี (KVARELI) เป�นเมืองเล็กๆ ของแคว้นคาเคติ  

ท่ีช่ือเมืองน้ันแปลว่า ไวน์ บอกแค่น้ีก็คงพอจะเดาได้ว่า ท่ีน่ีเป�นแหลง่ผลิตไวน์ท่ีสำคญัของจอร์เจียร์  

ให้ท่านได้ ลิ้มรสไวน์ควาเรลี (WINE TESTING) ท่ีข้ึนช่ือหากถูกใจท่านก็สามารถเลือกซื้อเป�นของ  

ฝากได้อีกด้วย จากน้ันนำท่านเดินทางกลับเมืองทบิลิซ ี

นำท่านสู่ โบสถ์ตรีนิต้ี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายว่า โบสถ์พระตรเีอกานุภาพศักดิส์ิทธ์ิแห่งกรุงทบิลซิี หรือ อาราม

ซามีบา ช่ือเรียกของคนท้องถ่ิน เป�นวิหารหลักของชาวครสิต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซ ีก่อสร้างข้ึนระหว่างป� ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่

ท่ีสุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซต์ะวันออกท่ัวโลก 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูอาหารไทย 

ท่ีพัก IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

  



 

 

Day6 เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้า

ไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ20กม.ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของ

จอร์เจียเมืองน้ีนับว่าเป�นเมืองท่ีมีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ และในป�จจุบันเป�นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิตี้มีประชากร

อาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คนเน่ืองจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตรม์ากมายหลายแห่งจึงไดร้ับการข้ึนทะเบียนให้เป�นมรดกโลกในป�ค.ศ.1994 

นำท่านไปชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึ่งเป�นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งน้ี

ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกันคือแม่น้ามิควารีและแม่น้าอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งใน

อดีตเคยเป�นอาณาจักรของไอบีเรีย (KINGDOM OF IBERIA) ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต่400ป�ก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษ 

ท่ี 5 

นำท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ่งเป�นโบสถ์อีกแห่งหน่ึงท่ีอยู่ในบริเวณของมตสเคต้าท่ีมีรูปแบบของจอร์เจีย

ออร์โธด๊อกถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษที่11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป�นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึน้โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ 

ARSUKISDZE มีขนาดใหญ่เป�นอันดับสองของประเทศอีกท้ังยังเป�นศูนย์กลางท่ีทําให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเช่ือและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้

ศาสนาคริสต์มาเป�นศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเมื่อป� ค.ศ.337 และถือเป�นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมี

ภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเดินทางสู ่ อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (THE CHRONICLE OF 

GEORGIA) มีลักษณะเป�นแท่งหินสีดำขนาดใหญ่ แกะสลักเป�นรูปต่างๆ ที่สื่อถึง

เรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างข้ึนโดยซุราป สถาปนิกช่ือดังก่อสร้างเมื่อ

ป� 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่ง

เรื่องราวออกเป�น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ 

ส่วนกลางเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการชนชั้นสูงของจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยวกับ

เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จาก

สถานท่ีแห่งน้ี 

 

 

  

 

 

  



 

 

นำท่านถ่ายรูปกับ สะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE) สะพานท่ีทอดยาวเหนือแม่น้ำคูราได้รับคำสั่งจากศาลากลางเมืองทบิลิซีให้สร้าง

ลักษณะการออกแบบร่วมสมัยท่ีเช่ือมเมืองเก่าทบิลิซีกับเขตใหม่ ออกแบบโดยชาวอิตาลี่ ซึ่งสะพานประกอบด้วยแสงไฟกว่า 10,000 ดวงและจะเป�ดใน

ตอนกลางคืน 

นำท่านเดินทาง ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) ให้ท่านได้ชมป้อมปราการซึ่งเป�นป้อมโบราณท่ีถูกสร้างในราวศตวรรษท่ี 

4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อ

ขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด (ป�ค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้

เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (NARIN QALA) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (LITTLE FORTRESS) และต่อมาบางส่วนได้พังทลายลง เพราะว่า

เกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื้อทำลาย 

นำท่านถ ่ายร ูป มารดาแห ่งจอร ์ เจ ีย (MOTHER OF GEORGIA) 

อนุสาวรีย์สัญลักษณ์สำคัญท่ีตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองราวกับกำลังเฝ้า

มองผู้คน มีอีกชื ่อหนึ่งคือ มารดาคาร์ทลิส และ คาร์ทลิส เดดา เป�น

ประติมากรรมที่ตั้งอยู่บนยอดเยาโซโลลากีเพื่อฉลองที่ทบิลิซีครบครอบ 

1,500 ป� 

นำท่านถ่ายรูปกับ โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี (ABANOTUBANI 

SULFUR BATHS) ด้วยความที่เมืองทบิลิซีนั้นมีบ่อน้ำพุร้อนเป�นจำนวน

มาก แต่โรงอาบน้ำแห่งนี ้เป�นโรงอาบน้ำโบราณแห่งนี ้ใช้เป�นสถานท่ี

สำหรับแช่น้ำพุร้อน ท่ีมีส่วนผสมของแร่กำมะถัน ซึ่งเช่ือกันว่าในน้ำพุร้อน

มีแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ช่วยกำจัดของเสียและทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง โรง

อาบน้ำร้อนแห่งนี้ได้เป�ดให้บริการมาอย่างยาวนาน และในป�จจุบันยังคง

เป�ดให้บริการกันอยู่ 

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูอาหารจีน 

ท่ีพัก IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

  



 

 

Day7 สนามบินทบิลิซ่ี – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ SET BOX 

 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซ่ี 

10.45 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK379 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 

12.15 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือรอต่อเครื่อง 

 

16.50 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK058 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 

 

Day8 สนามบินสุวรรณภูมิ 

06.20 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


